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Skräddarsydda
bagagerumsmattor.
Autoform är en ledande tillverkare och leverantör av bagagerumsmattor till
fordonsindustrin. Vi har ett stort utbud av skräddarsydda bagagerumsmattor,
med perfekt passform till varje enskilt fordon. Idag finns omkring 500 olika
typer av bagagerumsmattor som utformats i nära samarbete med ledande
fordonstillverkare.
Våra bagagerumsmattor är märkta med fordonstillverkarens unika logotyp
och mönster eller med Calix Group’s varumärke. Autoforms bagagerumsmattor är lätta, flexibla, slitstarka och har en lång livslängd. De bidrar till att
hålla bilens interiör ren och underlättar vardagen, oavsett bilmodell.

Konstruerad för daglig användning:
• Lätt att rengöra
• Minimerar slitage på inredningen
• Laminerad med en halkskyddande yta
• Lätt, flexibel och slitstark

Skräddarsydd för att passa din bil:
• Märkt med fordonstillverkarens logotyp
och mönster eller Calix Group’s varumärke
• Omkring 500 typer att välja bland
• Individuell passform för varje bil

Flexibelt produktutbud:
• Produktutveckling i samarbete med
de ledande fordonstillverkarna
• Tjocklek från 1 till 5 mm
• Kanthöjder mellan 20 till 300 mm

Produktion:
• Tillverkas av 100 % återvinningsbar
polypropylen
• Modern och effektiv produktionsprocess

En stolt leverantör.
Vår strategi har alltid varit att ha ett professionellt och nära samarbete med våra kunder.
Vi är mycket stolta över att vara leverantör till flera välkända fordonstillverkare.

Detta är Autoform.
Autoform är en ledande tillverkare och leverantör av biltillbehör och industrikomponenter. Med huvudkontor och produktion i Malung, arbetar vi globalt med
flertalet av de världsledande fordonstillverkarna.
Vi tillverkar takboxar, bagagerumsmattor, förvaringslådor/hatthyllor och kundspecifika komponenter i vakuumformad termoplast. Autoform är även underleverantör
av unika och kundanpassade plastdetaljer till kunder inom en mängd andra branscher.

Calix Group.
Autoform är en del av Calix Group AB, som ägs av Bark Invest AB.
Calix Group fokuserar främst på biltillbehör och består av:
• Autoform AB
• PeBe AB (Bilklädslar och andra fordonstillbehör)
• Calix Automotive AB (Motor- och kupévärmare)
En annan grupp inom Bark Invest är Klippan Group AB, som består av:
• Klippan Safety AB (Säkerhets- och komfortprodukter för fordonsindustrin)
• Andrénplast AB (Vakuumformade plastdetaljer)
• Preciform AB (Detaljer i rostfritt stål och aluminium)
Tillsammans är vi en väl fungerande enhet med gedigen kunskap om fordonstillbehörsbranschen.
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